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Foråret rundt hjørnet 

Det skorter ikke med rekorder for tiden – vintervarmerekord og nedbørsrekord – hvad bli-
ver det næste – udbytterekord? Væksten har siden etablering ikke været stoppet om end 
den har været langsom - overjordisk og ikke mindst underjordisk tilvækst har givet os 
pæne afgrøder, der hvor de ikke direkte er druknet. Nogle steder er afgrøderne udvik-
lingsmæssigt endog meget langt fremme! Det samme gælder ukrudt og svampe, der og-
så er blevet favoriseret af den milde vinter. Derfor skal vi være klar med gødning og plan-
teværn, så snart vejret tillader. 
NAG har planteværnsmidler på lager, så tøv ikke med at komme forbi og hente til den 
første kørsel.  
Meld dig til NAG´s Planteværnsaftale 2020 i dag! 
 
  

Ingen drift uden Agrodiesel  

NAG leverer Agrodiesel gennem Circle K. 
Ring og forhør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HorsePro – Nyheder  - All Work, IceGold og Easy Nature 

Vi har masser af nyheder i HorsePro-serien. Prøv vores nye HorsePro All Work - et hav-
refrit pillefoder, der passer til et bredt udvalg af heste og som er særdeles prisattraktivt.    
25 kg kun DKR 159,-. HorsePro All Work er tilsat ekstra Magnesium for at dæmpe nervø-
se heste. 
Har du islandske heste, har vi også godt nyt! Vi har nemlig udviklet en ny blanding 
HorsePro IceGold, som henvender sig specifikt til islandske heste i ridning, med spæn-
dende råvarer og urter, der støtter den islandske hest bedst muligt. 25 kg koster DKR 
209,-. Har du en nøjsom hest/pony, der skal fodres med så lidt sukker/stivelse som muligt 
og kun tildeles en lille daglig mængde, skal du overveje vores nye lækre müslie HorsePro 
Easy Nature, der dækker hesten ind med vitaminer og mineraler ved en daglig ration på 
kun 150gr/100 kg hest/dag.  25 kg koster DKR  199,-. 
Efter en periode uden vores populære HorsePro pelleterede loppefrøskaller, er de tilbage 
igen! 3 kg bøtte DKR 399,-. 
Kom og se alle de lækre nye HorsePro-produkter på Hest og Rytter messen i Herning 5.-
8. marts 2020 stand K8360 i Herning eller kom forbi LandBOtikken.   
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Lad energien komme fra NAG –  

Træpiller, Olie og Agrodiesel. 

Bestilles i LandBOtikken 
 

Tid til olieskift – … den smør´ godt – kør´ godt ! 

 

Gode priser på Fuchs smøreolier. 
Ring og forhør. 

 
 

 

Stedet hvor landmænd handler. 

Kartofler 2020. 
Mange forskellige          

sorter. 
    Bestil nu! 

 

  

Rottebekæmpelse ! 
Bestilling af gnavermiddel ved R2 autorisation 

- bestilles hos NAG 
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Planteavl   

Forår                                                 
Grøn vinter med for årstiden høje tem-
peraturer har indtil videre været dagsor-
den og har givet aktiv vækst indtil nu. 
OBS -  mangelsymptomer og i særde-
leshed Manganmangel ses nu i flere 
marker og lurer uden tvivl i mange! Det 
er vigtigt at afhjælpe mangel ved først-
givne lejlighed! 

Vintersæd der ikke er sprøjtet mod 
græsukrudt i efteråret, står også i høj 
prioritet. Der er mange muligheder – 
Rexade 440, Broadway, Atlantis OD, 
Cossack OD, Hussar OD Plus og Serra-
te kan bruges. OBS i vinterbyg – her 
kan kun Hussar OD Plus anvendes!  

 
Balaya – OBS!! Stærkeste middel mod 
septoria i hvede -  afventer fortsat ende-
lig godkendelse. Vi hilser den forhåbent-
lig velkommen i nærmeste fremtid!  

Markedet                                        
Kornmarkedet har i den seneste tid væ-
ret præget af politiske strømninger og 
udbrud af Coronavirus. 

 
Gødning 
Foråret er lige om hjørnet og den første 
gødning skal snart bringes ud ASAP! 
Kvælstofprognosen forventes frigivet 11. 
marts 2020. 
Bestil gødning i Big Bags nu til levering, 
så du er klar! 
Hovedsortimentet består af 
NPK 13-8-16 S 
NPK 21-3-10 Mg, S, B 
NPK 22-3-8 S, Mg 
NPK 14-3-15 S, Mg, B Chlorfattig 
NPK 23-3-6 Chlorfattig 
NS 26-13 
NS 27-4 
N 34 
NS Svovlsur Ammoniak 21-24 
DAP 18-20-0 
Kali 50 
Kaliumsulfat 
Patentkali 
Kieserit 
Flydende gødning 
 
Alle gødningstyper er samgranulerede. 
Producentoplysninger: Se  www.nag.dk  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NAG spreder gødning og kalk 
NAG spreder gødning og kalk med stor 
kapacitet og præcision – nemt og hurtigt! 
Ring og bestil spredning. 

Planteværn 2020 

Meld dig til Planteværnsaftale 2020 og 
opnå en række fordele.  
Ring og hør nærmere. 
NAG er klar med ukrudtsløsninger til vin-
tersæd allerede nu. 
Markbogen 2020 er klar i vore afdelinger  
–  kom forbi og få et eksemplar. 
 
 
Vårsæd 2020 
Maltbyg 
RGT Planet – afsætningssikker maltbyg.      
Udbyttestabil, god sortering og god 
sundhed. 
 
Laureate – Nyhed maltbyg. Højtydende, 
god sundhed og unik sortering! 
 
KWS Irina – anerkendt maltbyg med 
godt udbytte – bemærk modtages ikke i 
høst. 
 
Havre 
Caddy –meget højtydende med lille 
skal-andel.  
 
Vårhvede 
Cornetto – højt udbytte og god kvalitet. 
 
Såsæden leveres i 500 kg Big Bags med 
mulighed for aftapning i bunden. 
Kontakt NAG for andre sorter. 
 

 

Markfrø og vildtblandinger 2020 

Vi er på plads med frø og vildtblandinger 
til ny sæson. Ring og bestil.  
 
Bred- og wrapfolie, bindegarn og net 
Vi er klar med varer – ring og forhør. 

Arealstøtte 2020 
Ansøgningsrunden for   Grundbetaling 
og Grøn Støtte er startet op               
pr. 3. februar med                             
ansøgningsfrist 17. april 2020 

Se mere på www.lbst.dk 

 

 
 
ALT I ET KORN 

 NAG Planteværnsaftale 2020 – Husk at tilmelde dig nu! 

Økologisk Udsæd 
Ring og forhør ! 

Ved Manganmangel   
tilføres: 
2 l/ha Mangansulfat / 
1 kg/ha Mangansulfat / 
1,5 l/ha Mangannitrat. 
Tilsæt altid 0,1 l spre-
deklæbemiddel pr. ha. 

Rexade 440 – nyhed -  
Ukrudtsmiddel mod 
græsser og tokimbla-
det ukrudt – i hvede, 
rug og triticale fra tidlig 
forår. 


